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RINGKASAN

Kesulitan proses berinteraksi di lingkungan masyarakat merupakan
permasalahan yang sering dihadapi anak, anak tunanetra juga mengalami
kesulitan mengekspresikan diri terhadap lingkungannya. Padahal proses
berinteraksi diri selalu ada dalam diri setiap manusia. Kendala untuk
mengekspresikan kemampuan wujud atau bentuk masih menjadi penghambat
perkembangan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam penglihatannya.

Keterbatasan penglihatan menjadikan anak tunanetra tidak mampu
menterjemahkan wujud berdasarkan kepekaan cahaya di sekitarnya. Pendekatan
kontekstual dapat membantu ketercapaian tujuan pembelajaran anak tunanetra
yang memberikan keseimbangan rasional dan emosional, intelektualitas dan
sensibilitas. Konsep pembelajaran tematik dalam penelitian yang dirancang oleh
peneliti menggunakan mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu
Pengetahuan Sosial) dan SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) didasarkan nilai-
nilai karakter terhadap tema lingkungan yang mengenalkan benda-benda di
sekitar. Pembelajaran nilai-nilai karakter di tingkat pendidikan dasar bertujuan
agar peserta didik mampu mengenal dan memahami konsep, memecahkan
masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Berkaitan dalam kehidupan
masyarakat secara efektif dan efesiensi melalui nilai sosial dan kemanusiaan
serta mampu berkompetensi di masyarakat yang majemuk. Media yang
digunakan dalam pembelajaran anak tunanetra adalah bahan tanah liat yang
merupakan salah satu bahan dari alam dan mudah ditemukan serta mempunyai
ciri tidak meresap jika terdapat air pada permukaan tanah dengan kondisi cekung.

Penelitian ini menerapkan proses pembelajaran tematik kontekstual
menggunakan media tanah liat dan menghasilkan karya tiga dimensi berupa
tiruan buah yang mengandung nilai-nilai karakter dalam proses pembuatannya.
Pembelajaran tematik belum pernah dikenal oleh guru SDLB-A. Namun,
pembelajaran sehari-hari yang sudah diterapkan mengandung unsur kontekstual
yang harus dilalui siswa tunanetra untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Siswa
tunanetra memiliki karakter lebih selain pedoman nilai karakter yang sudah
ditentukan dalam penelitian, karena keterbatasannya siswa tunanetra memiliki
sikap kritis sering bertanya akan apa yang tidak pernah dirabanya. Siswa
tunanetra menghargai setiap instruksi atau pendapat yang diberikan, serta kerja
keras dalam mewujudkan instruksi yang diberikan. Karakter tersebut yang
mendukung keberhasilan penelitian ini, bahwa siswa tunanetra memiliki moral
maupun kepekaan lingkungan yang sama bahkan lebih baik dari siswa normal.

Hasil penelitian memiliki target luaran yang telah dipaparkan dalam
forum ilmiah berupa Seminar Internasional Kajian-Kajian Mutakhir Bahasa, Seni
dan Pembelajarannya serta hasil penelitian dimuat dalam publikasi Jurnal
Nasional Teknodika.

● Kata Kunci : Nilai-Nilai Karakter, Anak Tunanetra, Pembelajaran Tematik,
Media Tanah Liat
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Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada
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Penelitian ini dibuat berdasarkan tujuan peneliti yang berdedikasi dalam

pendidikan dasar khususnya pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus.

Tujuan penelitian  adalah membentuk nilai-nilai karakter siswa tunanetra dengan

model pembelajaran tematik melalui kegiatan berkarya seni rupa menggunakan

media tanah liat. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kopertis Wilayah IV Jawa Tengah, Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus,

dan SDLB-A Negeri Semarang. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memiliki

manfaat bagi dunia pendidikan khususnya untuk siswa SDLB-A Negeri di

Semarang.

Kudus, 5 Desember 2013

Tim Peneliti
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak tunanetra menunjukkan kepekaan yang lebih baik pada indera

pendengaran dan perabaan dibanding anak normal (awas), namun kepekaan

yang dimiliki anak-anak tunanetra tidak diperolehnya secara otomatis, tetapi

melalui proses latihan. Perkembangan anak tidak terbatas pada pertumbuhan

yang semakin besar, melainkan di dalamnya terkandung serangkaian perubahan

yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi

jasmani dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan

melalui pertumbuhan, pemasakan dan belajar (Desmita, 2009:9). Penyandang

tunanetra hanya memendam keinginan karena keterbatasan yang dimiliki.

Kesulitan proses berinteraksi di lingkungan masyarakat, anak tunanetra

juga mengalami kesulitan mengekspresikan diri terhadap lingkungannya.

Padahal proses berinteraksi diri selalu ada dalam diri setiap manusia. Pendekatan

kontekstual membantu ketercapaian tujuan pembelajaran anak tunanetra yang

memberikan keseimbangan rasional dan emosional, intelektualitas dan

sensibilitas. Kendala untuk mengekspresikan kemampuan wujud atau bentuk

akan menghambat perkembangan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam

penglihatannya. Bila kita perhatikan lebih lanjut, kemampuan intelegensi anak-

anak tunanetra adalah lengkap. Artinya anak-anak tunanetra memiliki

kemampuan deduksi, analogi, asosiasi dan sebagainya (Tejaningsih, 1988: 45).

Oleh karena memiliki perbedaan dan kesamaan dengan anak-anak awas, maka

selain membutuhkan pendidikan yang bersifat umum, anak-anak tunanetra

membutuhkan layanan pendidikan khusus seperti pembelajaran berbasis

kontekstual yang menekankan eksplorasi dan eksperimentasi untuk

merehabilitasi kelainannya.

Pembelajaran kontekstual membantu pendidik mengaitkan antara materi

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Sagala, 2010:87).
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Tingkat pendidikan pada usia anak-anak menjadi pondasi penting dalam

menanamkan pengenalan benda-benda di sekitar. Keterbatasan penglihatan

menjadikan anak tunanetra tidak mampu menterjemahkan wujud berdasarkan

kepekaan cahaya di sekitarnya. Hapeman seperti yang dikutip oleh Scholl

(1986:84) mengemukakan bahwa anak-anak yang tunanetra sejak lahir memiliki

kekurangan dalam pengetahuan kongkret tentang lingkungannya dan konsep

dasar yang penting seperti jarak, arah, dan perubahan lingkungan.

Perlu adanya pembelajaran tematik untuk anak tunanetra yang dirancang

dari berbagai konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran bertema dengan

disiplin ilmu yang berbeda tetapi saling melengkapi tujuan pembelajaran. Salah

satunya pembelajaran tematik di tingkat Sekolah Dasar menggabungkan konsep

berbagai mata pelajaran dijadikan rangkaian kegiatan belajar mengajar untuk

siswa Sekolah Dasar. Pembelajaran model tematik lebih menarik dan bermakna

bagi siswa karena model pembelajaran ini menyajikan tema-tema pembelajaran

yang lebih aktual dan kontekstual (Triyanto, 2009: 159).

Sutirjo dan Sri Istuti Mamik (2005: 6) menyatakan bahwa pembelajaran

tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan,

keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif

dengan menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa

pembelajaran tematik dapat diterapkan anak tunanetra pada tingkat yang setara

dengan jenjang Sekolah Dasar.

Tema pembelajaran tentang nilai-nilai karakter dapat melalui pengenalan

benda-benda di sekitar yang diaplikasikan dengan konsep anak yang memiliki

kemampuan bermasyarakat dalam menyesuaikan situasi dan kondisi lingkungan

berdasarkan tingkat kemampuan keterbatasan anak tunanetra. Lingkungan

sebagai sumber dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting.

Pengalaman yang diperoleh anak tunanetra dalam kehidupan sehari-hari didapat

dari lingkungan sekitarnya yang berupa pengetahuan berasal dari alam bebas

maupun diciptakan dengan sengaja akan membentuk karakter anak

berkebutuhan khusus.
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Konsep pembelajaran tematik menggunakan mata pelajaran IPA (Ilmu

Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan SBK (Seni Budaya dan

Keterampilan) yang didasarkan nilai-nilai karakter terhadap tema lingkungan

yang mengenalkan benda-benda disekitar. Pembelajaran nilai-nilai karakter di

tingkat pendidikan dasar bertujuan agar peserta didik mampu mengenal dan

memahami konsep, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan

sosial. Siswa tunanetra mampu berinteraksi dalam kehidupan masyarakat secara

efektif dan efesiensi melalui nilai sosial dan kemanusiaan serta mampu

berkompetensi dimasyarakat yang majemuk.

Penelitian ini bertujuan mengenalkan lingkungan melalui benda-benda di

sekitar dengan cara kegiatan membentuk dan meraba benda tiga dimensi.

Pembelajaran tematik menerapkan cara belajar dengan teknik seni rupa dengan

cara membentuk dan meraba. Proses teknik membentuk dan meraba dalam

kegiatan mengekspresikan seni rupa dengan cara menjamah, menyentuh,

memisah-misahkan, mengurangi dan menempel. Pertimbangan lainnya adalah

pemilihan perwujudan bentuk karya seni yang cocok untuk menunjang

pembelajaran nilai-nilai karakter anak tunanetra. Bahan dalam media berkarya

yang digunakan untuk anak tunanetra dalam mengekspresikan karya seni tiga

dimensi harus memiliki sifat mudah dibentuk dan alami.

Media yang digunakan dalam pembelajaran anak tunanetra adalah tanah

liat yang merupakan salah satu bahan dari alam dan mudah ditemukan serta

mempunyai ciri tidak meresap jika terdapat air pada  permukaan tanah dengan

kondisi cekung. Biasanya dapat ditemukan di tempat kubangan kerbau, hilir

sungai dan lokasi-lokasi persawahan. Di samping itu tanah liat mempunyai sifat

yang sangat menguntungkan yaitu mudah dibentuk bila tanah liat ini telah

dicampur dengan air dalam perbandingan tertentu. Sifat alamiah dari bahan

tanah liat yang plastis sangat sesuai pada jari-jari tangan anak tunanetra yang

umumnya menggunakan daya peraba atau taktil sebagai alat indera. Melalui

teknik membentuk dan meraba, anak tunanetra senantiasa mencari nilai-nilai

karakter terhadap lingkungan melalui benda-benda disekitarnya. Dengan kata
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lain unsur-unsur seni rupa yang berupa garis, tekstur, bidang dan ruang dalam

karya seni rupa dapat dinikmati oleh anak tunanetra.

Dari berbagai asumsi, peneliti memilih Pendidikan Luar Biasa di Sekolah

Dasar Luar Biasa (SDLB) sebagai objek untuk pengamatan dan pelaksanaan

hasil penelitian. SDLB-A merupakan sekolah dasar luar biasa yang menanggani

khusus anak tunanetra. Pendidikan SDLB-A didirikan dalam upaya pemerataan

kesempatan belajar bagi anak-anak tunanetra serta menuntaskan wajib belajar

pada tingkat dasar. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum SDLB-A yang

disesuaikan dengan jenis kelainan anak. Bagi anak-anak yang mempunyai

kemampuan di bidang akademik dapat menggunakan kurikulum biasa, sehingga

SDLB-A dijadikan jembatan untuk menyalurkan anak tunanetra ke sekolah biasa

(Hernawati, 2003:24).

Berdasarkan penjelasan tersebut melatarbelakangi peneliti untuk

mengangkat judul penelitian ini “Pembentukan Nilai-Nilai Karakter Anak

Tunanetra Dalam Pembelajaran Tematik Menggunakan Media Tanah Liat (Studi

Kasus: Pendidikan Siswa SDLB-A Negeri di Semarang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di

kemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah pelaksanaan pembentukan nilai-nilai karakter anak

tunanetra melalui pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat?

2) Bagaimanakah hasil karya dari pembelajaran tematik menggunakan media

tanah liat untuk membentuk nilai-nilai karakter anak tunanetra?

3) Nilai-nilai karakter apa saja yang terbentuk untuk anak tunanetra melalui

pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat?

1.3 Batasan Penelitian

Menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, peneliti perlu

mengemukakan penegasan istilah dalam penelitian ini, yaitu:

1) Pelaksanaan pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat dalam

upaya membentuk nilai-nilai karakter anak tunanetra merupakan proses

yang menghasilkan perubahan sikap atau tingkah laku anak tunanetra
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dalam proses pendidikan karakter. Proses pembelajaran yang dilaksanakan

menggunakan pendekatan kontekstual dengan membuat karya tiga dimensi

menggunakan media tanah liat. Aktivitas anak tunanetra meliputi

pengalaman pembelajaran IPA, IPS dan SBK (Seni Rupa) berupa

pengamatan, penghayatan dan penghargaan karya tiga dimensi serta

pengalaman kreasi berupa penciptaan karya tiga dimensi berupa tiruan

buah-buahan.

2) Peneliti juga memilih Pendidikan Luar Biasa di Sekolah Dasar Luar Biasa

(SDLB-A) Negeri di Semarang sebagai objek untuk pengamatan dan

pelaksanaan hasil penelitian sebagai studi kasus. SDLB-A Negeri di

Semarang dipilih karena beberapa alasan, antara lain berlokasi di tempat

yang mudah dijangkau. Sekolah tingkat dasar bagi siswa penyandang cacat

yang merupakan SDLB Negeri percontohan di Indonesia dan banyak

prestasi yang dicapai oleh siswa-siswanya.

1.4 Target Luaran

Hasil penelitian ini memiliki target luaran berupa publikasi jurnal,

lokakarya atau seminar tentang pembelajaran mutakhir untuk siswa tunanetra.

Bagi guru SDLB-A dapat memperoleh perencanaan pembelajaran tematik

menggunakan bahan tanah liat berupa modul pembelajaran tematik untuk

SDLB-A. Sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra melatih

kepekaan dan mendapatkan pembelajaran yang atraktif, ekspresif dan kreatif

sehingga menjadikan terapi bagi pertumbuhan jasmani dan rohani.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Nilai-Nilai Karakter

Para pakar pendidikan telah mengemukakan definisi nilai (values)

dengan bervariasi sesuai persepsinya masing-masing. Karena bervariasinya

pengertian nilai, maka kesimpulan yang komprehensif agar mewakili setiap sudut

pandang tersebut cukup sulit dilakukan.

Menurut Maftuh (2007:6) yang menyimpulkan pendapat tentang

mendefinisikan nilai sebagai berikut:
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“Nilai adalah kapasitas manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk
gagasan atau konsep, kondisi psikologis atau tindakan yang berharga
(nilai subyek), serta berharganya sebuah gagasan atau konsep, kondisi
psikologis atau tindakan (nilai obyek) berdasarkan standar agama,
filsafat (etika dan estetika) serta norma-norma masyarakat (rujukan
nilai) yang diyakini oleh individu sehingga menjadi dasar untuk
menimbang, bersikap dan berperilaku bagi individu dalam kehidupan
pribadi maupun bermasyarakat (value system)” .

Dengan demikian, nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada

kaitannya dengan dimensi psikologis (perasaan), dimensi rasa (taste), dimensi

berfikir (psikis), dan dimensi raga (fisik) serta dimensi lainnya yang dianggap

berharga bagi terciptanya perilaku dan moral yang utuh agar manusia dapat

hidup bermasyarakat.

Istilah karakter banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Dalam

konteks penelitian ini, karakter dikaitkan dengan masalah kejiwaan manusia

(inner self), karakter merupakan bagian yang penting dari keseluruhan sosok

manusia. Tidak adanya karakter yang melekat pada diri manusia, maka manusia

telah kehilangan jati dirinya sebagai makhluk yang mulia. Sedangkan karakter

adalah sebuah sifat-sifat yang mencirikan kepribadian seseorang yang

membedakan dengan yang lain. Karakter itu mencirikan sesorang dalam

merespon situasi dan kondisi sosial yang dihadapi. Demikian juga, William

Berkovitsz melalui Suyata (Zuchdi, 2011:14-15) bahwa karakter serangkaian

ciri-ciri psikologis individu yang mempengaruhi kemampuan pribadi dan

kecenderungan berfungsi secara moral. Pendapat itu melandasi bahwa individu

dalam merespon situasi dan kondisi sosial menggunakan pertimbangan moral.

Moral sebagai dasar pertimbangan (judgment) individu dalam bertingkah laku.

Setiap individu untuk bertingkah laku dalam merespon situasi dan kondisi sosial

mencerminkan sifat-sifat yang menetap. Sifat menetap lewat aktualisasi tingkah

laku ini yang mencirikan karakter seseorang.

2.2 Anak Tunanetra

Batasan tentang tunanetra merupakan masalah yang kompleks. Pada

umumnya orang cenderung berpendapat bahwa orang yang tunanetra berarti
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orang yang sama sekali tidak mempunyai penglihatan, namun kenyataannya

tidaklah demikian. Beberapa orang tunanetra masih mempunyai kemungkinan

untuk dapat melihat (mempunyai sedikit penglihatan), meskipun penglihatan

tersebut tidak essensial, artinya tidak dapat dipergunakan untuk membaca dan

menulis.

Menurut Notoatmojo (1967 : 131), orang tunanetra adalah orang yang

mengalami gangguan penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau buta total

dan buta sebagian, sehingga memerlukan pendidikan tanpa memakai

penglihatan. Contoh kasus misalnya, siswa yang memiliki kesulitan melihat

seringkali membaca buku sangat dekat atau sangat jauh dari mata. Dari segi

harfiah, kata tunanetra terdiri dari kata tuna dan netra. Dalam kamus lengkap

Bahasa Indonesia (Chaniago, 1995:540), kata tuna berarti tidak memiliki, tidak

punya, luka atau rusak. Sedangkan netra berarti penglihatan. Dengan demikian

tunnetra mempunyai arti, tidak memiliki atau rusak penglihatannya.

Secara umum, istilah tunanetra digunakan untuk menggambarkan tingkat

kerusakan atau gangguan penglihatan yang berat sampai pada yang sangat berat,

yang dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Sebagian ahli

mengelompokkan tingkat penglihatan tunanetra antara lain yang pertama,

kurang lihat (low vision) yaitu tunanetra dengan ketajaman 6/20m-6/60m atau

20/70 feet -20/200 feet. Pada taraf ini para penderita masih mampu melihat

dengan bantuan alat khusus. Yang kedua, buta (blind) dengan ketajaman

penglihatan antara 6/60 m atau 20/200feet atau kurang. Yang ketiga buta total

(totally blind), yaitu tunanetra yang memiliki visus 0. Artinya bahwa pada taraf

ini anak tidak mampu lagi melihat rangsangan cahaya, atau dapat dikatakan

tidak melihat apapun (Hernawati, 2003:44). Perlu dipahami bahwa kerusakan

yang terjadi pada organ penglihatan (mata) dapat meliputi kerusakan yang

ringan sampai yang sangat berat.

Pendidikan untuk anak-anak tunanetra dalam tingkat Sekolah Dasar

dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) kategori A.

SDLB-A merupakan sekolah yang memberikan pelayanan bagi anak-anak yang
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membutuhkan pendidikan secara umum berdasarkan tingkat penglihatan yang

dideritanya.

2.3 Pembentukan Nilai-Nilai Karakter Anak Tunanetra

Pembentukan karakter dipengaruhi oleh beberapa kondisi lingkungan

antara lain: hubungan antara pribadi yang menyenangkan, keadaan emosi,

metode pengasuhan, peran dini yang diberikan anak, struktur keluarga di masa

kanak-kanak dan rangsangan terhadap lingkungan.

Mengajar pada anak yang baik menurut Burton dalam Ratna (2005:25)

adalah bahwa para guru dari anak-anak usia dini harus menyadari konsep anak

secara utuh. Dari konsep tersebut anak diperlakukan sebagai individu yang utuh

dan diperlakukan dengan menekankan pada aspek pengetahuan (knowledge),

keterampilan (skills), sifat alamiah (dispositions), dan perasaan (feelings).

Diharapkan apabila semua aspek tersebut dapat tersentuh dengan baik maka

perkembangan intelektual, sosial dan karakter anak tunanetra akan seimbang.

Sementara itu, Likona dalam Muslich (2011: 75) menekankan tiga

komponen karakter yang baik dan harus ditanamkan sejak dini yaitu moral

knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling (perasaan tentang moral),

dan moral action (perbuatan moral). Tiga komponen ini sangat diperlukan untuk

dapat memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai kebijakan. Hal ini

menjawab kebutuhan upaya pembentukan karakter yang tidak hanya diberikan

dalam bentuk kognitif, namun lebih pada pengembangan moral tersebut yang

terinternalisasi melalui kegiatan seni rupa untuk anak tunanetra. Dengan kata

lain, pembelajaran seni rupa dengan bahan media tanah liat harus mampu

mengemban misi pembentukan karakter (character building) sehingga anak

tunanetra dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan di masa-masa

mendatang tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia.

Nilai-nilai karakter dalam pendidikan secara umum, kita ketahui

terdapat 18 nilai karakter yaitu; 1) Religius, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) Disiplin, 5)

Kerja keras 6) Kreatif, 7) Mandiri, 8) Demokratis, 9) Rasa ingin tahu, 10)

Semangat kebangsaan 11) Cinta tanah air, 12) Menghargai prestasi, 13)

Bersahabat/komunikatif, 14) Cinta damai, 15) Gemar membaca, 16) Peduli
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lingkungan, 17) Peduli sosial, dan 18) Tanggungjawab. Pendidikan yang

memiliki 18 nilai karakter dapat dijadikan acuan dalam pembentukan nilai-nilai

karakter anak tunanetra sebagai peserta didik berkebutuhan khusus.

2.4 Pembelajaran Tematik

Penetapan pembelajaran tematik dalam pembelajaran di SD pada

tingkat kelas bawah (kelas 1-3) tidak terlepas dari perkembangan akan konsep

pendekatan terpadu itu sendiri. Karena pada dasarnya pembelajaran tematik

merupakan terapan dari pembelajaran terpadu.

Menurut Kunandar (2007:311), “Tema merupakan alat atau wadah

untuk mengedepankan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh.” Dalam

pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam

satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik dan

membuat pemmbelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam

pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum,

dan aspek belajar mengajar. Jadi, pembelajaran tematik adalah pembelajatan

terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di

dalam beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam satu kali tatap muka.

Pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terpadu

model tematik, sesuai dengan isi kurikulum tahun 2006, dan kurikulum tingkat

satuan pendidikan bahwa pembelajaran model tematik ditegaskan kembali harus

dilaksanakan di kelas-kelas rendah Sekolah Dasar (Nuchiyah, 2007:1).

Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar mata

pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga siswa akan

memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan

pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa, karena

sesuai dengan tahap perkembangannya siswa SD yang masih melihat segala

sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik). Penelitian ini menggunakan model

pembelajaran tematik dengan menggabungkan materi pelajaran IPA (Ilmu
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Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan SBK (Seni Budaya dan

Keterampilan) menggunakan materi pembelajaran seni rupa.

Standar kompetensi mata pelajaran IPA meliputi; 1) Memahami ciri-

ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan

pada makhluk hidup, 2) Memahami kondisi lingkungan yang berpengaruh

terhadap kesehatan, dan upaya menjaga kesehatan lingkungan. Mata pelajaran

IPS meliputi; 1) Memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar

rumah dan sekolah. Sedangkan media pembelajaran tematik dalam penelitian ini

memanfaatkan mata pelajaran SBK pada kegiatan seni rupa meliputi; 1)

Mengidentifikasi benda tiga dimensi melalui kepekaan inderawi, 2) Menjelaskan

benda tiga dimensi melalui kepekaan inderawi, 3) Mengungkapkan sikap secara

lisan tentang unsur rupa pada benda tiga dimensi berupa objek sebenarnya dan 4)

Mengidentifikasi benda tiga dimensi dari bahan tanah liat melalui kepekaan

inderawi. Penggunaan media pembelajaran tematik menggunakan bahan tanah

liat untuk membuat karya seni rupa tiga dimensi.

Pendekatan pembelajaran tematik dihubungkan dengan kegiatan

menciptakan karya seni rupa dengan suasana menyenangkan. Modal

pembelajaran seni rupa misalnya pembelajaran apresiatif, kreatif dan belajar

sambil bermain. dalam konteks yang lebih sempit pembelajaran indoor atau

outdoor, pembelajaran secara kelompok atau individual (Syafii, 2009:46). Model

pembelajaran seni rupa dengan bermain melalui suasana yang rileks, bebas

terkendali, tanpa tekanan dalam proses belajar bagi siswa. Siswa diberikan

otonomi untuk menentukan tema, memilih media dan memanfaatkan teknik

sehingga tercipta kegiatan eksperimen dan eksplorasi dalam kegiatan seni rupa.

Adisasmito (2008:64) juga menyatakan,“Art activities, as well as

activities considered as “playing”, is a creative process that involves a lot of

imagination, otherwise, it’s boring. These types of activities allow human being

to live in a boundless imaginary world that pushes them to sharpen creativity

and find the side of newness in every ordinary thing”. Kegiatan pembelajaran

tematik dengan pendekatan seni rupa dianggap sebagai aktivitas "bermain",

adalah sebuah proses kreatif yang melibatkan imajinasi, dengan tujuan supaya
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tidak membosankan. Kegiatan tersebut untuk mempertajam kreativitas dan

menemukan sisi kehidupan anak tunanetra. Seluruh proses pembelajaran tematik

dalam penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan berekpresi diri melalui

kepekaan estetis dalam kondisi yang positif.

2.5 Media Tanah Liat

Kata “media” berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak

dari kata medius, yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”. Dengan

demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur

pesan. Untuk mewujudkan gagasan dalam bentuk karya diperlukan adanya

media. Media berperan atau memiliki kedudukan sebagai sarana bagi seseorang

untuk mengekspresikan diri (Djamarah, 2006:120). Dalam penelitian ini media

yang digunakan bahan tanah liat yang mudah dijumpai di sekitar kita.

Tanah liat mengandung unsur-unsur organic yang berbentuk lignite

(semacam arang)  dan lilin atau wax, sehingga membentuk sifat plastis pada

waktu basah dan sifat kuat jika dalam keadaan kering, contoh tanah liat

berwarna merah, abu-abu dan kuning krem. Mineral-mineral lain yang terdapat

dalam tanah liat (ballclay) adalah bahan-bahan partikel bebas dalam bentuk pasir

atau batuan kecil (Iswidayati dan Triyanto, 2009:13). Beberapa sifat tanah liat

yang umum adalah sifat untuk hancur dalam air, warna sebelum dan setelah

dibakar, plastis sebelum dibakar, keras dalam keadaan kering, padat dan kuat

setelah dibakar. Menurut Murtiyoso (2003:7) mengemukakan pengolahan tanah

liat harus dapat meningkatkan sifat plastisitas tanahnya, semakin plastis tanah

liat maka semakin mudah untuk dibentuk dan juga tanah liat tersebut akan

memiliki kepadatan yang baik, kekuatan, kehalusan strukturnya dan tidak retak

ketika dikeringkan ataupun dibakar. Membentuk tanah liat menjadi bentuk

mainan, patung kecil atau bentuk tertentu berdasarkan daya cipta. Untuk

menghaluskan permukaan bentuk dapat gunakan alat butsir (dari kawat atau

kayu yang dibuat menyerupai jari tangan).
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Setelah memahami pemaparan tentang latar belakang dan poin-poin pada

rumusan masalah, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Melaksanakan pembentukan nilai-nilai karakter anak tunanetra melalui

pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat.

2) Mendapatkan hasil karya dari pembelajaran tematik menggunakan media

tanah liat untuk membentuk nilai-nilai karakter anak tunanetra.

3) Mendapatkan nilai-nilai karakter yang dimiliki anak tunanetra melalui

pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan

teoritis.

Manfaat praktis sebagai berikut :

1). Hasil penelitian yang dapat menjadi strategi yang memudahkan siswa

SDLB-A Negeri Semarang dalam pembelajaran tematik .

2) Bagi para guru SDLB-A Negeri Semarang, hasil penelitian ini dapat

menjadi rujukan dalam pembelajaran tematik kepada murid-muridnya.

3) Bagi para orang tua dan masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini

dapat menambah pemahaman terhadap dunia anak tunanetra dan selalu

menjadikan kegiatan belajar kontekstual yang sama pentingnya dan

bahkan dapat saling mempengaruhi antara bidang satu dengan bidang

yang lainnya.

Manfaat teoritis sebagai berikut :

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk khasanah ilmu pengetahuan,

terutama dalam bidang pendidikan siswa SDLB-A yang berkenaan nilai-nilai

karakter dalam pembelajaran tematik.
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BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan

kata lain penelitian ini ditinjau dari objek yang diteliti anak tunanetra dalam

pembelajaran tematik. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencapai

tujuan penelitian dengan menggunakan teknik tertentu. Penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, tindakan dll, secara utuh (holistic)

dengan cara deskriptif dalam membentuk kata-kata dan bahasa pada konteks

khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

(Moleong, 2004: 6).

Penelitian “Pembentukan Nilai-Nilai Karakter Anak Tunanetra Melalui

Pembelajaran Tematik Menggunakan Media Tanah Liat (Studi Kasus: Pendidikan

Siswa SDLB-A Negeri di Semarang) ini digunakan penelitian kualitatif dengan

pendekatan Studi Kasus terpancang tunggal. Alasan pendekatan menggambarkan

dan menjelaskan kondisi maupun situasi yang tengah berlangsung pada saat

terjadinya proses pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat dalam

upaya membentuk nilai-nilai karakter anak tunanetra pada SDLB-A Negeri di

Semarang.

4.2 Proses Pengumpulan Data

Mengumpulkan berbagai informasi melalui data-data yang diperoleh dari

sumber data merupakan faktor yang penting dalam sebuah penelitian. Data-data

yang diperoleh dari berbagai sumber data tentu harus mengacu pada

permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Proses ini sangat penting

dalam teknik pengumpulkan data dan analisis data. Sumber data utama dalam

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah merupakan

data tambahan seperti dokumen dan foto-foto. (Sumaryanto, 2007:100). Adapun

sumber data pada penelitian ini adalah  sebagai berikut:
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4.2.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari

sumber data utama yaitu anak tunanetra sebagai objek penelitian. Peneliti

juga dapat memperoleh data dari lingkungan sekitar seperti guru atau

orang tua anak. Sumber data utama atau primer terdiri dari kata-kata dan

tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan merupakan

sumber data utama (Sumaryanto, 2007: 100).

4.2.2. Data Sekunder

Selain sumber data primer terdapat pula data tambahan atau

sekunder. Data tambahan dalam penelitian kualitatif dapat berupa

dokumen dan foto-foto (Sumaryanto, 2007 :100). Foto menghasilkan data

deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-

segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Sumber data

tambahan dalam penelitian ini berupa dokumen pelaksanaan pembelajaran

dan hasil karya. Sumber data utama dan sumber data tambahan diperoleh dari

pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat untuk anak tunanetra.

Data sekunder diambil dari keseluruhan jumlah anak tunanetra di SDLB-A

Negeri Semarang.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam,

observasi partisipatif (participatory observation), dan studi dokumen.

4.3.1 Pengamatan/Observasi

Menurut Bodgan & Tylor, 1975 dalam (Sumaryanto, 2007 :101)

Pengamatan atau observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui

cara berperan serta (participant observation). Pada penelitian ini digunakan

observasi atau pengamatan berperan serta, karena peneliti ikut melakukan

satu fungsi yaitu ikut aktif dalam pelaksanaan pembelajaran tematik dilihat

dari upaya pembentukan nilai-nilai karakter anak tunanetra.

4.3.2 Wawancara

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer)
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yang mengajukan petanyaan dan terwawancara (interviewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010 : 187). Wawancara

dalam penelitian ini dilakukan pada sumber data utama yaitu: Siswa, Guru

SDLB-A Negeri di Semarang dan para orang tua siswa.

4.3.3 Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis,

gambar, foto maupun elektronik (Syaodih, 2008 : 221). Dokumen-

dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah,

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan hasil karya anak tunanetra.

4.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian ini

harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya untuk menjamin dan

mengembangkan kesahihan data dengan menggunakan kriteria derajat

kepercayaan. Dalam penelitian kualitatif ini terdapat beberapa cara untuk

pengembangan validitas data penelitian, antara lain teknik triangulasi dan review

informan.

4.4.1 Triangulasi

Menurut Moleong (2007:330), Triangulasi merupakan teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data itu. Patton dalam Sutopo (2002:78), menyatakan bahwa Ada 4 macam

teknik triangulasi yaitu: (1) triangulasi data (data triangulation), (2)

triangulasi peneliti (investigator triangulation), (3) triangulasi metodologi

(methodological triangulation) dan (4) triangulasi teoretis (theoretical

triangulation). Pada penelitian ini digunakan triagulasi metode.

Peneliti memperoleh data dari narasumber yang berbeda-beda

posisinya dengan teknik wawancara mendalam sehingga informasi dari

narasumber yang satu dapat dibandingkan dengan informasi dari nara

sumber yang lain. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan
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metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan

data yang sama atau sejenis yaitu dengan teknik pengamatan langsung

(observasi), teknik wawancara mendalam (in-dept interview) dan teknik

analisis dokumen.

4.4.2  Review Informan

Review informan merupakan usaha pengulangan kembali terhadap

informasi yang dirasa kurang jelas, sehingga dibutuhkan kejelasan agar

diperoleh data yang benar. Data yang telah diperoleh selanjutnya

dikomunikasikan dengan informan yang dipandang memiliki kapasitas

memadai sebagai informan pokok (key informan) yaitu siswa dan guru

SDLB-A Negeri di Semarang. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui

apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau deskripsi

sajian yang bisa disetujui mereka. Dengan demikian dapat diketahui apabila

masih ada data yang salah atau tidak lengkap, peneliti dapat memperbaiki

dan melengkapi data-data tersebut untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

4.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan informasi, melalui wawancara, maupun observasi langsung.

b. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai

dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

c. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk

tabel, ataupun uraian penjelasan.

d. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1992: 18)

Teknik pengumpulan data yang diajukan kepada informan antara lain;

siswa, guru dan orang tua siswa SDLB-A Negeri di Semarang sebagai bahan

kajian yang mendasar untuk membuat kesimpulan. Semakin banyak informasi,

maka diharapkan akan menghasilkan data yang sudah tersaring dengan ketat dan

lebih akurat.
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BAB 5 . HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 5 akan dipaparkan data penelitian dari hasil yang dicapai oleh

peneliti. Data hasil dari penelitian pembentukan nilai-nilai karakter anak-anak

tunanetra melalui pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat (Studi

kasus: Pendidikan Siswa SDLB-A Negeri Semarang) yang didasarkan tahap

persiapan, pra-pelaksanaan dan pelaksanaan penelitian. Dari tahapan-tahapan

tersebut menghasilkan hasil penelitian pembentukan nilai-nilai karakter anak-anak

tunanetra melalui pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat (Studi

kasus: Pendidikan Siswa SDLB-A Negeri Semarang) yang luaran penelitian

tersebut berupa artikel seminar internasional dan jurnal nasional. Setiap tahap

dalam penelitian tersebut saling terkait dan berkesinambungan sebagai alur

penelitian dosen pemula untuk mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik

sekaligus peneliti.

5.1 Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti membuat konsep penelitian pada tanggal 20

Februari 2013 berdasarkan studi literatur dan analisis kebutuhan di lapangan.

Konsep penelitian memiliki literatur mengenai pendidikan nilai-nilai karakter

yang terdiri dari 18 nilai karakter selanjutnya diaplikasikan dalam pembelajaran

tematik pada mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu

Pengetahuan Sosial) dan Seni Budaya (Seni Rupa). Selain konsep penelitian,

peneliti juga menilik penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan kajian dalam

membuat proposal pembentukan nilai-nilai karakter anak-anak tunanetra melalui

pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat (Studi kasus: Pendidikan

Siswa SDLB-A Negeri Semarang).

Adapun kerangka berfikir yang telah dibuat tim peneliti sebagai berikut :
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Bagan 1. Kerangka berfikir penelitian pembentukan nilai-nilai karakter anak-anak
tunanetra melalui pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat (Studi

kasus: Pendidikan Siswa SDLB-A Negeri Semarang).

Sedangkan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Sikumbang, Ahmad Basri Nur (2008) Tujuan studi ini adalah menemukan

model pengajaran bahasa Indonesia yang bermakna bagi tunanetra, yaitu

Nilai-nilai karakter;
- Religius
- Jujur
- Toleransi
- Disiplin
- Kerja keras
- Kreatip
- Mandiri
- Demokratis
- Rasa ingin tahu
- Semangat kebangsaan
- Cinta tanah air
- Menghargai prestasi
- Bersahabat
- Cinta damai
- Gemar membaca
- Peduli lingkungan
- Peduli social
- Tanggung Jawab

EVALUASI
MEDIA

TUJUAN
METODE STRATEGI

PEMBENTUKAN NILAI-NILAI KARAKTER ANAK
TUNANETRA MELALUI PEMBELAJARAN TEMATIK

MENGGUNAKAN MEDIA TANAH LIAT
(Studi Kasus: Pendidikan SLB Negeri Semarang)

Nilai-Nilai
Karakter

(18 nilai karakter)

BAHAN
TANAH LIAT :

• SIFAT  TANAH  LIAT
- LUNAK
- TIDAK BERBAHAYA
- ALAMI

TEMATIK
IPA
IPS

Seni Rupa

Siswa Tunanetra
Low vision, Blind dan Totally Blind

ApresiasiKreasi
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“Model Klarifikasi Raba - Dengar” Sebagai Model Pengajaran Bahasa

Indonesia Yang Bermakna Bagi Siswa Tunanetra. Hal ini penting, karena

model pengajaran tersebut diharapkan mampu membantu mengatasi

permasalahan yang dialami para tunanetra pada umumnya. Bukti empiris

menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan mereka, semakin tinggi

kemampuan mereka berbahasa, maka semakin luas ruang gerak mereka. Oleh

karena itu model pengajaran bahasa yang bermakna bagi tunanetra tersebut

menjadi kebutuhan guru pengajar bahasa bagi tunaneta di semua SDLB-A.

Model pembelajaran ini sekaligus diharapkan dapat menjadi acuan dan

dikembangkan untuk model-model pengajaran ilmu-ilmu lainnya bagi

tunanetra. Oleh karena selama ini peneliti-peneliti belum menemukan model

pengajaran khusus yang sistematis ilmiah bagi tunanetra khususnya, maka

studi ini merintis kekosongan itu.

2. Penanaman Nilai-nilai Karakter di Sekolah (Kajian Pengembangan Mata

Diklat Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa) Oleh : Siti Zubaidah, S.Pd.I.

Penelitian ini membahas kebijakan Ujian Nasional yang selama ini

diselenggarakan berdampak pada kurangnya apresiasi peserta didik pada mata

pelajaran yang tidak diujikan secara nasional, seperti mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam yang seharusnya lebih diutamakan dalam

pembelajaran karena yang menjadi landasan terwujudnya tujuan Pendidikan

Nasional . Dampak yang lain bahkan tidak sedikit oknum guru yang

“terpaksa” harus berbuat curang membantu anak didiknya dalam ujian

nasional. Fenomena terakhir ini ditengarai melibatkan lebih banyak oknum

guru yang disebabkan karena kurang mantapnya karakter oknum guru dan

sekaligus ada ketakutan yang dirasakan oleh lembaga pendidikan apabila

sampai siswanya tidak lulus , karena dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat

yang menganggap kesuks esan siswa hanya diukur melalui hasil UN, dengan

predikat lulus 100 % menjadi daya tarik masyarakat dalam memilih lembaga

pendidikan untuk menitipkan putra puterinya. Orang Jawa bilang guru adalah

“ digugu” lan “ditiru” artinya perilakuseorang guru harus menjadi cerminan

bagi anak didiknya ucapannya patut didengar dan sikapnya patut dijadikan
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teladan. Melihat fakta dilapangan menjadi hal penting Balai Diklat

Keagamaan Surabaya memberikan pelatihan mata diklat Pendidikan Karakter

dan Budaya Bangsa bagi guru-guru Kementerian Agama, karena karakter guru

-guru yang harus dibenahi terlebih dahulu, agar gelar guru yang harus

“digugu” lan “ditiru” sudah layak disandang. Hal tersebut yang mendorong

penulis mengkaji lebih dalam tentang penanaman nilai-nilai karakter di

sekolah sebagai bekal para guru dalam mendidik karakter anak di Sekolah

yang menjadi acuan pengembangan kurikulum 2013.

3. Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar Kelas Rendah dan Pelaksanaannya

oleh Sukini. Penelitian ini menjabarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006

menetapkan yang pendekatan dalam pembelajaran di SD kelas rendah (kelas I,

II, dan III) adalah pembelajaran tematik. Sementara itu, di pihak lain banyak

guru di sekolah dasar yang belum memahami pembelajaran tematik sehingga

menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan pembelajaran di SD kelas rendah.

Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa hal, meliputi: (1) pengertian

pembelajaran tematik, (2) karakteristik pembelajaran tematik, dan (3)

implementasi pembelajaran tematik, (4) pelaksanaan pembelajaran tematik

selama ini. Ditinjau dari komponen guru, dalam pelaksanaan pembelajaran

tematik ditemukan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut. (1) Guru

masih kurang memahami langkah-langkah melakukan pemetaan KD dengan

tema dari beberapa mata pelajaran terkait. (2) Guru masih kurang memahami

perancangan pembelajaran yang berupa penyusunan silabus dan RPP

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan menggunakan pendekatan

tematik. (3) Guru belum dapat menyampaikan pembelajaran tematik.

Pembelajaran yang disampaikan masih terkotak kotak dalam berbagai mata

pelajaran yang ditematikkan. (4) Guru belum mampu menyusun instrumen

penilaian untuk pembelajaran tematik. Dari hasil penelitian tersebut dapat

dijadikan acuan untuk penerapan pembelajaran tematik pada kelas rendah.

Namun, karakter siswa normal dan abnormal berbeda diperlukan perencanaan

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa berkebutuhan

khusus.
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Dari hasil penelitian sebelumnya terdapat 3 (tiga) kajian teori penelitian

yang dapat dijadikan referensi penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu (1)

pendidikan nilai-nilai karakter, (2) pembelajaran siswa tunanetra dan (3)

pembelajaran tematik. Sedangkan peneliti memberikan penegasan dalam

penelitian yang akan dibuat yaitu penggunaan media tanah liat dengan teknik

pengerjaan dan kreasi pembelajaran seni rupa.

Setelah menetapkan konsep penelitian dosen pemula oleh tim peneliti,

selanjutkan dibuat proposal penelitian dan dilengkapi dengan perangkat

kelengkapan penelitian dosen pemula berupa instrumen penelitian yaitu daftar

wawancara dari berbagai narasumber, instrumen pengamatan sikap, instrumen

pengamatan proses, dan instrumen pengamatan hasil karya

5.2 Tahap Pra-Pelaksanaan

Pada tahap ini tim peneliti melengkapi dengan berbagai studi pustaka

berupa buku tematik, pendidikan nilai-nilai karakter, pendidikan luar biasa bagi

siswa SDLB-A dan pembelajaran seni rupa. Kegiatan ini dilaksanakan pada

tanggal 13, 20 dan 27 Juli 2013 secara kontinyu dan berkelanjutan. Setelah itu,

tim peneliti melakukan kunjungan di SDLB-A Negeri Semarang yang beralamat

di jalan Elang Raya No.2 Mangunharjo Tembalang Semarang.
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Foto 1.  Gedung depan SLB Negeri Semarang

Hasil yang diperoleh dari observasi dan pengamatan tim peneliti adalah :

a. Belum terdapat pembelajaran tematik (IPA, IPS dan Seni Budaya) yang

dilaksanakan oleh guru dan pengajar SDLB-A Negeri di Semarang.

b. Umumnya karakteristik siswa SDLB-A Negeri di Semarang dalam

pembelajaran lebih dominan menunjukkan kepekaan indera pendengaran

dan perabaan.

c. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak SLB Negeri di Semarang,

bahwa siswa SDLB-A Negeri di Semarang yang mempunyai cacat

penglihatan (tunanetra) berjumlah 4 siswa yang meliputi; 2 siswa low

vision, 1 siswa blind dan 1 siswa totally blind. Berikut data siswa SDLB-A

Negeri di Semarang yang disajikan dalam tabel 1.
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No Nama Siswa Umur Tingkat Penglihatan Penyebab
1. Fahriza Nova A 8 th Low Vision Virus

2. Faiz Ariqo Afif 12 th Low Vision Hydrocepalis

3. Claudia Sakti 7 th Totally Blind Saraf

4. Daffa 10 th Blind Katarak

Tabel 1 : Kondisi Siswa SDLB-A Negeri di Semarang (Sumber dari SLB Negeri di Semarang).

d. SLB Negeri di Semarang terdiri dari pendidikan tingkat play group,

TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Untuk tingkat SDLB-A (Sekolah

Dasar Luar Biasa Khusus Penyandang Cacat Tunanetra) jumlah guru kelas

SDLB-A terdiri dari 5 orang pendidik.

e. Berdasarkan hasil observasi tentang kondisi guru kelas SDLB-A Negeri di

Semarang, latar belakang kualifikasi akademik atau keilmuan yang

dimiliki sudah sesuai dengan standar profesi pendidik sebagai guru yang

mengajarkan siswa penyandang cacat fisik maupun mental. Hal ini

merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam meningkatkan kualitas

sumber daya guru pendidikan luar biasa.

Foto 2. Tim peneliti dosen pemula bersama siswa SDLB-A Negeri Semarang
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Data guru kelas SDLB-A Negeri di Semarang tahun 2013 dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut.

No NAMA NIP TTL PENDIDIKAN

1. Siti Rachmawati, S.Pd.
198104152009
03 2 005

Blora,
15-04-1981

S1 PLB Universitas
Negeri Yogyakarta

2. Dwi Haryanti, S.P.d
TPHL
(Honorer)

Sukoharjo,
25-11-1976

S1 PLB Universitas
Negeri Surakarta

3 Upik Tri M, S.Pd.
198608232011

01 2 003

Sukoharjo,

23 -08-1986

S1 PLB Universitas

Negeri Surakarta

4 Drs. Suhadi
196310201990

31006

Pemalang, 20-10-

1963

S1 Pendidikan Teknik

Bangunan IKIP

Semarang

5 Yehuda Oktori, S. Pd.
198310012011

011005

Sukoharjo, 01

Oktober 1983

S1 PLB Universitas

Negeri Surakarta

Tabel 2 : Data guru kelas SDLB-A Negeri di Semarang (Sumber dari SLB Negeri di Semarang).

Langkah selanjutnya tim peneliti menyusun modul pelatihan bagi guru

SDLB-A Negeri di Semarang dalam penelitian pembentukan nilai-nilai karakter

anak-anak tunanetra melalui pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat

(Studi kasus: Pendidikan Siswa SDLB-A Negeri Semarang) serta tim peneliti

mengadakan perlengkapan alat dan bahan untuk penelitian dosen pemula.

Foto 3. Tim peneliti dosen pemula beserta guru-guru SDLB-A Semarang
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5.3 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini tim peneliti memberikan pelatihan kepada guru-guru kelas

SDLB-A Negeri di Semarang dalam penelitian dosen pemula “pembentukan nilai-

nilai karakter anak-anak tunanetra melalui pembelajaran tematik menggunakan

media tanah liat (Studi kasus: Pendidikan Siswa SDLB-A Negeri Semarang)”.

Pelatihan oleh guru-guru SDLB-A Negeri di Semarang dilaksanakan mulai pada

tanggal 27 Agustus dan 5 September  2013 yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian

yaitu pelatihan kompetensi pengetahuan terhadap materi penelitian pembentukan

nilai-nilai karakter anak tunanetra melalui pembelajaran tematik menggunakan

media tanah liat (Studi kasus: Pendidikan SDLB-A Negeri Semarang).

a. Pelatihan kompetensi pengetahuan untuk guru SDLB-A Negeri Semarang

Pada langkah ini tim peneliti memberikan pelatihan materi berupa

pembelajaran tematik di tingkat SDLB-A, Pembentukan nilai-nilai karakter

siswa SDLB-A dan Pembelajaran seni rupa karya tiga dimensi dengan bahan

tanah liat untuk siswa SDLB-A. Kegiatan ini telah diikuti oleh guru-guru kelas

SDLB-A Negeri Semarang dengan antusias dan seksama.

Foto 4. Pelatihan kompetensi pengetahuan untuk guru kelas SDLB-A Negeri Semarang

Pelatihan ini juga menghasilkan kesepakatan bersama tentang tujuan, metode,

dan media yang tepat dalam pembelajaran untuk siswa SDLB-A Negeri
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Semarang. Bentuk kegiatan tersebut merupakan bentuk dari pencarian data

karakteristik pembelajaran siswa SDLB-A Negeri Semarang dan juga kegiatan

diskusi serta sharing terhadap temuan-temuan yang akan dilaksanakan

penelitian pembentukan nilai-nilai karakter anak-anak tunanetra melalui

pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat (Studi kasus: Pendidikan

Siswa SDLB-A Negeri Semarang). Langkah selanjutnya adalah pelatihan

kompetensi keterampilan guru SDLB-A Negeri di Semarang yang merupakan

lanjutan dari kompetensi pengetahuan.

b. Pelatihan kompetensi keterampilan untuk guru SDLB-A Negeri Semarang

Pada tahap ini tim peneliti memberikan keterampilan pembuatan karya tiga

dimensi menggunakan media tanah liat yang diajarkan oleh guru-guru kelas

SDLB-A Negeri di Semarang. Langkah-langkah pelatihan kompetensi

keterampilan untuk guru-guru SDLB-A Negeri di Semarang terdiri dari (1)

Pengenalan sifat plastisitas media tanah liat, (2) Pengenalan bentuk-bentuk

dasar karya tiga dimensi menggunakan media tanah liat, (3) Pelatihan teknik-

teknik berkarya seni rupa dalam pembuatan karya tiga dimensi menggunakan

media tanah liat dan (4) Pembuatan karya seni rupa tiga dimensi dengan media

tanah liat.
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Foto 5. Kegiatan pelatihan kompetensi keterampilan guru-guru kelas SDLB-A Negeri Semarang

Dari hasil 2 (dua) kegiatan pelatihan tersebut menjadi pondasi sebagai

penanaman konsep serta aplikasi dalam pembelajaran kepada siswa SDLB-A

Negeri di  Semarang, sehingga guru-guru SDLB-A Negeri di Semarang dapat

mempraktekkan kepada anak didiknya secara nyata dan langsung.

c. Pelaksanaan Pembelajaran dalam Penelitian Dosen Pemula di SDLB-A Negeri

Semarang

Pada tahap ini tim peneliti sebagai pengamat langsung dari pembelajaran

yang dilakukan oleh guru-guru SDLB-A Negeri di Semarang dalam proses

belajar mengajar oleh siswanya. Proses belajar mengajar dilakukan pada

tanggal 10 dan 19 September 2013 yang secara khusus diciptakan dengan

kondisi pembelajaran bermain dan belajar kontekstual. Adapun proses

pembelajaran sebagai berikut :

1) Tahap kegiatan apresepsi berupa berdoa bersama dan cara duduk siswa.

Kegiatan awal dimulai mengenalkan sikap religius dengan membaca doa

belajar serta melakukan cara duduk di meja mereka masing-masing. Sikap

disiplin, rasa ingin tahu, komunikatif, mandiri dan toleransi tercermin cara
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duduk dalam awal pembelajaran ditunjukkan oleh siswa SDLB-A Negeri

di Semarang dengan tanggungjawab sebagai peserta didik.

Foto 6. Kegiatan apersepsi pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat untuk

siswa SDLB-A Negeri di Semarang

2) Tahap kegiatan eksplorasi berupa penguatan dan alat peraga media tanah

liat. Pada tahap ini pembelajaran tematik yang diterapkan oleh siswa

SDLB-A Negeri di Semarang tercermin sikap toleransi, kreatif, mandiri,

rasa ingin tahu, menghargai prestasi, komunikatif, peduli lingkungan dan

tanggung jawab.

Siswa SDLB-A Negeri di Semarang berusaha memahami konsep

pembelajaran tematik (IPA, IPS dan Seni Rupa) menggunakan kepekaan

inderawi yang berbeda-beda. Perbedaan kekurangan penglihatan terlihat

pada nilai ingin tahu, mandiri dan komunikatif dalam proses pembelajaran

di kelas.

28



Foto 7. Kegiatan eksplorasi pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat untuk siswa

SDLB-A Negeri di Semarang

3) Tahap kegiatan elaborasi berupa pengenalan sifat plastisitas, pembuatan

media karya seni rupa dan pembuatan teknik berkarya seni rupa

menggunakan media tanah liat. Guru mengenalkan media tanah liat secara

sifat dan bentuk yang alami. Setelah itu Guru SDLB-A mengenalkan

teknik berkarya seni rupa melalui media tanah liat secara mendalam.

Teknik yang dikenalkan untuk membuat bentuk-bentuk dasar dari

perbentukan buah-buahan yang telah disediakan oleh guru SDLB-A.

Foto 8. Kegiatan elaborasi pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat untuk siswa

SDLB-A Negeri di Semarang
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4) Tahap kegiatan konfirmasi terhadap kegiatan belajar mengajar

Setelah proses pembelajaran; guru SDLB-A mengulang kembali tentang

materi yang telah di lakukan oleh siswa sebagai evaluasi pembelajaran

yang didasarkan pada kegiatan pembelajaran tematik menggunakan media

tanah liat.

Foto 9. Kegiatan konfirmasi pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat untuk siswa

SDLB-A Negeri di Semarang

5) Tahap kegiatan penutup dan berdoa bersama

Untuk mengakhiri pembelajaran, guru mengajak kepada siswa untuk

berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing serta bersyukur atas

semua karunia yang diberikan pada proses pembelajaran.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh guru kelas SDLB-A Negeri Semarang

dilakukan secara pembelajaran tematik yang menghubungkan mata pelajaran IPA,

IPS dan Seni Budaya (Seni Rupa) dengan menanamkan nilai-nilai karakter pada

siswa SDLB-A Negeri Semarang. Dari proses kegiatan belajar mengajar tersebut

dalam penelitian dosen pemula menghasilkan antara lain:
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1) Pengamatan sikap siswa SDLB-A Negeri Semarang

Aspek sikap dominan yang diperlihatkan siswa SDLB-A Semarang dalam

pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat berupa kerjasama, peduli

sosial, tanggung jawab dan komunikasi

2) Pengamatan unjuk kerja siswa SDLB-A Negeri Semarang

Aspek unjuk kerja dominan yang diperlihatkan siswa SDLB-A Semarang

dalam pembelajaran tematik menggunakan media tanah liat berupa mandiri,

kreatif, tanggung jawab dan komunikasi.

3) Hasil produk berupa karya seni rupa tiga dimensi dengan bahan tanah liat

Aspek produk karya seni rupa berupa karya tiga dimensi menngunakan media

tanah liat berupa bentuk buah-buahan diperlihatkan siswa SDLB-A Semarang

dalam pembelajaran tematik.

Pengamatan oleh tim peneliti dalam penelitian dosen pemula dan hasil

produk karya yang dibuat siswa SDLB-A Negeri Semarang ditindak lanjuti

berupa analisis proses nilai-nilai karakter serta analisis karya yang dibuat siswa

SDLB-A Negeri Semarang.

5.4 Tahap Evaluasi dan Analisis

a. Evaluasi Pelaksanaan Penelitian

Proses tindak lanjut dari hasil yang dicapai, tim peneliti dalam penelitian

dosen pemula membuat laporan berdasarkan evaluasi pembelajaran dari aspek

sikap, unjuk kerja dan produk karya. Adapun aspek sikap meliputi:

1) Kepekaan inderawi

2) Keaktifan siswa

3) Hasil pengamatan inderawi siswa

Aspek unjuk kerja dalam pembelajaran yang telah dilakukan guru dan siswa

SDLB-A Negeri Semarang meliputi :

1) Teknik membentuk tanah liat

2) Penggunaan alat bantu membentuk tanah liat

Sedangkan aspek produk karya yang telah dibuat oleh siswa SDLB-A Negeri

Semarang antara lain :

1) Kesesuaian tema dalam pembelajaran
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2) Kreatifitas karya

3) Kerapian karya

Berdasarkan aspek sikap dari kepekaan inderawi yang telah terjadi

menunjukkan tiap-tiap siswa SDLB-A Negeri di Semarang memiliki kompetensi

berdasarkan tingkat penglihatan siswa.

Kepekaan inderawi yang dilakukan dalam kegiatan apresiasi siswa antara

lain; memegang, mengenal, mengetahui, mengidentifikasi dan menyatakan

pendapatnya. Untuk siswa SDLB-A Negeri di Semarang yang mengalami low

vision mempunyai perilaku yang dapat dikatakan lebih baik dalam kegiatan

inkuiri terhadap objek yang akan ditiru.

Kemampuan meraba, mencium dan melihat dari jarak yang sangat dekat

membuat siswa tersebut dapat mengetahui wujud objek yang diberikan oleh

gurunya berdasarkan pengalaman diri siswa dalam kehidupannya sehari-hari.

Intensitas meraba dan sesekali mencium serta mendekatkan objek ke mata

menjadikan siswa low vision secara cepat dapat mengetahui pertanyaan yang

diberikan oleh guru mengenai unsur-unsur rupa yang dimiliki objek tersebut

sehingga aspek penilaian sikap pada keaktifan siswa lebih menonjol dan

menguasai keadaan interaksi pembelajaran yang bersifat dua arah (guru dan

siswa). Hasil pengamatan siswa low vision terhadap objek yang akan dibuat

tergantung pada sering dan tidaknya melaksanakan perabaan, penciuman dan

penglihatan dari jarak yang sangat dekat. Disamping itu, keaktifan bertanya

kepada guru dengan cara berdiskusi memungkinkan siswa low vision dapat

menangkap perintah yang diberikan guru untuk mengidentifikasi objek sebagai

alat peraga berupa benda asli maupun buatan.

Siswa blind dan totally blind mempunyai karakter dalam menangkap

objek yang hampir sama. Menangkap informasi yang diberikan oleh guru kelas

SDLB-A Negeri di Semarang dengan cara melakukan kegiatan meraba dan

mencium objek peraga secara berulang-ulang. Kepekaan tangan dan penciuman

hidung siswa blind dan totally blind menjadi alat inderawi yang penting dalam

pembelajaran. Kemampuan siswa blind maupun totally blind sangat dipengaruhi
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pada pengalaman kehidupan di sekolah maupun aktivitas di rumahnya masing-

masing. Dalam proses pembelajaran terpadu, siswa blind dan totally blind lebih

banyak memberikan pertanyaan dan pernyataan dengan tujuan untuk

menanyakan sesuatu yang belum diketahui, menegaskan sesuatu yang mungkin

pernah diketahui dan menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui.

Keaktifan siswa selama proses pembelajaran, siswa blind dan totally

blind lebih sering menjawab pertanyaan guru dengan mencontoh jawaban yang

pernah dikatakan temannya. Pernyataan jawaban terhadap wujud objek

dipengaruhi oleh pendengaran siswa tentang apa yang dikatakan guru maupun

teman sekelasnya. Bagi siswa totally blind alat inderawi berupa kepekaan

penciuman dan “rasa” merupakan sarana pilihan terakhir untuk mendeteksi

objek yang diberikan gurunya. Siswa blind dalam hasil pengamatan kepekaan

inderawi dapat diminimalisir dengan menempatkan siswa pada posisi yang

cukup cahaya pada tempat duduknya dan seringnya siswa meraba maupun

mencium objek yang dipegang. Melalui kegiatan kepekaan yang dimiliki, siswa

mempunyai referensi wujud objek berupa benda-benda  yang belum pernah

diketahui dalam kehidupannya sehari-hari.

Siswa blind dan totally blind dalam penguasaan teknik berkarya seni

berupa membentuk perlu bantuan guru kelas SDLB-A Negeri di Semarang yang

difokuskan pada kegiatan membentuk dengan disesuaikan kemampuan perabaan

media tanah liat. Memegang dan meraba merupakan kegiatan operasional yang

diajarkan secara berulang-ulang kepada siswa blind maupun totally blind.

Sedangkan penggunaan alat bantu berkarya berupa membentuk juga perlu

bimbingan dari guru kelas secara kontinyu. Hal ini disebabkan pengendalian

dalam memegang alat bantu membentuk masih terkendala pada kepekaan

inderawi yang dimiliki siswa blind maupun totally blind.

Proses penilaian produk pembelajaran tematik dalam berkarya dengan

tanah liat terdiri dari kesesuaian tema, kreativitas karya dan kerapian karya

dengan media tanah liat. Penilaian ini membantu guru SDLB-A Negeri di

Semarang dalam mengukur  hasil karya dari suatu kompetensi.
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Kemampuan masing-masing siswa SDLB-A Negeri di Semarang dalam

kriteria penilaian produk karyadiukur melalui kegiatan meniru, menentukan

cara, memilih media, dan membuat karya. Siswa SDLB-A Negeri di Semarang

memiliki hasil karya seni yang bervariasi berdasarkan kemampuan kepekaan

inderawi dan penguasaan alat maupun cara membentuk bahan tanah liat. Untuk

siswa low vision seperti fahriza nova, hasil karya dengan media tanah liat

mempunyai unsur-unsur rupa yang kompleks. Tema yang diberikan oleh guru

kelas SDLB-A Negeri di Semarang memiliki kesesuaian bentuk dan ukuran dari

objek yang ditiru. Unsur-unsur rupa pada hasil karya yang dibuat meliputi garis,

bidang, ruang dan  tekstur berdasarkan objek aslinya walapun dengan hasil

pengerjaan yang sederhana.

Perwujudan dari karya seni rupa tiga dimensi dengan media tanah liat

dikerjakan dengan ketepatan objek aslinya menggunakan teknik membentuk

aditif dan subtraktif. Kreativitas unsur-unsur rupa sudah nampak dengan

penambahan bentuk pada karya dengan media tanah liat. Kriteria pada kerapian

dalam membuat karya seni rupa tiga dengan media tanah liat sudah dimiliki

walapun masih perlu bimbingan dan arahan guru kelas SDLB-A Negeri di

Semarang dalam proses finishing karya.

Hasil karya seni dengan media tanah liat untuk siswa blind dan tottaly

blind mempunyai kesesuaian tema karya yang dapat ditangkap dari unsur-unsur

rupa berupa ruang pada objek yang ditiru. Bentuk keseluruhan objek aslinya

sudah nampak pada karya seni yang dibuat siswa blind maupun totally blind

meskipun masih berupa perbentukan yang sederhana. Penilaian pada kreativitas

karya terdapat pada perbentukan dan penambahan karya seni namun masih

belum proporsional. Untuk kerapian karya masih terdapat permukaan belum rata

atau sesuai dengan objek aslinya. Perlu arahan yang terus menerus dari guru

kelas SDLB-A Negeri di Semarang dalam membuat karya tersebut menjadi

sempurna.

Dari beberapa aspek tersebut, tim peneliti menganalisis dengan

pendekatan pembelajaran yang telah berlangsung sehingga terlihat nilai-nilai
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karakter yang tercipta dari proses belajar mengajar dalam penelitian pembentukan

nilai-nilai karakter anak-anak tunanetra melalui pembelajaran tematik

menggunakan media tanah liat (Studi kasus: Pendidikan Siswa SDLB-A Negeri

Semarang). Hasil proses pembelajaran dianalisis dan disesuaikan serta

dikembangkan dari 18 nilai karakter yaitu : Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin,

Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat

Kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, komunikatif, cintai damai,

gemar membaca, peduli lingkungan, Peduli sosial dan Tanggung jawab.

Tahap selanjutnya peneliti mengklasifikasi keaktifan siswa dalam

pembelajaran dalam membentuk nilai-nilai karakter. Pengamatan terhadap

keaktifan siswa dalam pembelajaran seni rupa karya tiga dimensi dengan media

tanah liat, diperoleh deskripsi data yang disajikan sebagai dalam tabel 3 berikut.

No Jenis Keterbatasan
Anak Tunanetra

Keaktifan Siswa Nilai-Nilai Karakter

1

Low Vision

-Mengamati objek melalui ketepatan
benda dengan jarak dekat.

-Meraba objek berdasarkan bentuk,
bidang , teksture dan warna benda

-Sesekali mencium objek untuk
menegaskan pendapatnya

-Lebih menguasai teknik inderawi
dalam proses pembelajaran

-Mengenal media berkarya dalam
pembelajaran

-Berupaya selalu dipercaya dalam tindakan
indera penglihatan

- Bertindak menghargai tindakan temannya
yang berbeda keterbatasan penglihatan

- Tindakan perilaku patuh ketentuan
- Upaya sungguh-sungguh mengatasi

hambatan ketebatasan penglihatan
- Melakukan cara dalam keterbatasan

penglihatannya
- Tidak begitu tergantung dengan

keterbatasan
- Berupaya mengetahui dengan indera

penglihatan yang terbatas
- Menghargai keberhasilan temannya
- Memperlihatkan rasa senang dalam proses

pembelajaran
- Berupaya memberi bantuan teman
-Melakukan tugas dan kewajibannya sebagai
peserta didik secara individu maupun sosial

2

Blind

-Mengamati objek melalui ketepatan
benda dengan jarak dekat dan
pencahayaan ruang secara memadai

-Melakukan perabaan objek
berdasarkan bentuk, bidang dan
teksture  benda

-Melakukan penciuman objek untuk
mengamati benda sebagai
pencarian jawaban

-Terbatas pada posisi untuk
menguasai teknik inderawi dalam

-Berupaya selalu dipercaya dalam
mengamati melalui penglihatan, perabaan
dan penciuman

- Bertindak menghargai tindakan temannya
yang berbeda keterbatasan penglihatan
dengan perabaan

- Tindakan perilaku patuh ketentuan
- Upaya sungguh-sungguh mengatasi

hambatan ketebatasan penglihatan
- Melakukan cara dalam keterbatasan

penglihatan dan perabaan

35



proses pembelajaran
-Masih mencari identitas benda
dalam penguasaan media berkarya

- Tidak begitu tergantung dengan
keterbatasan penglihatan

- Berupaya mengetahui dengan indera
penglihatan yang terbatas

- Memperlihatkan rasa senang dalam proses
pembelajaran

-Melakukan tugas dan kewajibannya sebagai
peserta didik

3

Totally Blind

-Mengamati objek melalui ketepatan
benda dengan perabaan
pendengaran dan penciuman

-Melakukan perabaan objek
berdasarkan bentuk, bidang dan
teksture  benda

-Melakukan penciuman objek untuk
mengamati benda sebagai
pencarian jawaban

-Terbatas pada rabaan bentuk dasar
untuk menguasai teknik inderawi
dalam proses pembelajaran

-Belum sepenuhnya dapat mencari
identitas benda dalam penguasaan
media berkarya

- Percaya diri dengan keterbatasan
penglihatannya

- berupaya patuh terhadap perintah guru
- Menunjukkan upaya keterbatasan

penglihatan melalui perabaan dan
penciuman

- Bersikap dan berupaya mengetahui lebih
mendalam dengan indera perabaan dan
penciuman

- Melaksanakan tugasnya sebagai peserta
didik secara individu

Tabel 3. Pengamatan terhadap keaktifan siswa SDLB-A Negeri di Semarang dalam proses pembelajaran seni rupa
melalui media tanah liat

Dari data pengamatan terhadap siswa dalam proses pembelajaran seni rupa

melalui media tanah liat terlihat bahwa siswa SDLB-A Negeri di Semarang yang

memiliki jenis keterbatasan yang berbeda-beda melakukan aktifitas pembelajaran

dan nilai-nilai karakter yang dihasilkan sesuai keterbatasan penglihatannya. Siswa

yang memiliki jenis keterbatasan penglihatan Low Vision menggunakan indera

penglihatannya secara dekat dan indera perabaan terhadap unsur-unsur rupa pada

obyek yang diamatinya. Siswa Low Vision memiliki nilai karakter lebih lengkap

dibanding siswa yang memiliki jenis keterbatasan penglihatan Blind dan Totally

Blind. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pembelajaran, siswa Low Vision

memiliki kemampuan daya kepekaan inderawi yang baik mengenai memahami

objek maupun penguasaan teknik berkarya yang memudahkan dalam membuat

karya seni rupa melalui media tanah liat. Hasil karya yang dibuat terdapat

kreatifitas unsur-unsur rupa berupa garis, bentuk (bidang) dan teksture dari media

tanah liat, bahkan menterjemahkan unsur-unsur rupa berupa warna masih dapat

memungkinkan untuk diajarkan.

Siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan Blind mempunyai

ketergantungan pada posisi duduk dan pencahayaan yang harus disesuaikan dalam

proses pembelajaran seni rupa melalui media tanah liat. Kemampuan penglihatan

36



untuk mengetahui dan memahami objek harus dikombinasikan dengan indera

perabaan (taktil). Teknik berkarya seni rupa melalui media tanah liat terkendala

pada kepekaan penglihatan sehingga masih membutuhkan bimbingan guru dalam

berkarya seni rupa melalui media tanah liat. Komunikasi dengan guru dan teman-

temannya membantu siswa Blind memahami intruksi yang diberikan dalam proses

pembelajaran. Nilai Karakter seperti kemandirian belajar, rasa ingin tahu, percaya

diri, kreatifitas dan peduli sosial masih kurang dibanding siswa dengan

keterbatasan penglihatan Low Vision sehingga nilai karakter kerja keras perlu

ditingkatkan melalui bimbingan guru dalam proses pembelajaran seni rupa

melalui media tanah liat. Teknik berkarya seni rupa yang dibuat menghasilkan

unsur-unsur rupa garis, bentuk (bidang) dan teksture yang belum maksimal.

Sedangkan siswa dengan keterbatasan penglihatan Totally Blind memiliki

kekurangan dibanding siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan Blind dan

Low Vision. Kemampuan siswa Totally Blind terbatas pada indera perabaan dan

didukung dengan kemampuan indera penciuman. Siswa tersebut sangat

tergantung dengan arahan atau instruktur guru dalam proses pembelajaran seni

rupa melalui media tanah liat. Keterbatasan penglihatan yang mutlak membuat

siswa Totally Blind lebih terfokus pada indera perabaan dan terbantukan dengan

indera penciuman maupun indera kecap dari lidah (rasa) sehingga karya seni rupa

yang dibuat dari media tanah liat masih berbentuk dasar atau hanya dapat

membuat bentuk objek secara global. Teknik yang dilakukan siswa Totally Blind

terbatas dalam membuat unsur-unsur rupa berupa bentuk dan bidang.

5.5 Nilai Karakter Khas Anak Tunanetra

Nilai-nilai karakter dalam pendidikan luar biasa khususnya anak tunanetra

mempunyai persamaan dengan anak awas namun juga memiliki perbedaan dalam

komunikasi selama pembelajaran sehingga perlu ada penambahan nilai karakter

anak tunanetra berdasarkan tingkat adaya keterbatasan penglihatan dengan

kepekaan inderawinya.

Berdasarkan identifikasi dalam penelitian pembentukan nilai-nilai karakter

anak tunanetra dalam pembelajaran seni rupa melalui media tanah liat, siswa
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SDLB-A Negeri di Semarang memiliki nilai-nilai karakter berdasarkan tingkat

keterbatasan penglihatan. Siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan Low

Vision lebih sering melakukan kemandirian melalui indera penglihatan dan

perabaan. Sikap peduli sosial terhadap teman-temannya yang memiliki

keterbatasan penglihatan Blind dan Totally Blind dengan tindakan memberikan

informasi dalam proses pembelajaran seni rupa melalui media tanah liat. Siswa

yang memiliki keterbatasan penglihatan Blind mempunyai nilai-nilai karakter

dalam pembelajaran seni rupa melalui media tanah liat berupa menghargai

pendapat orang lain (temannya), kerja keras dalam memahami dan melaksanakan

petunjuk atau instruktur guru dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran.

Sedangkan siswa dengan keterbatasan penglihatan Totally Blind memiliki nilai

karakter dalam pembelajaran seni rupa melalui media tanah liat yang dapat

terlihat oleh peneliti adalah sikap ingin tahu dan bekerja keras dalam memahami

materi dan proses pembelajaran. Dengan keterbatasan penglihatan yang mutlak,

siswa Totally Blind hanya dapat mengamati proses pembelajaran dengan indera

pendengarannya untuk menangkap instruksi dan arahan guru dan perlu

pembimbingan secara intens.

Siswa tunanetra yang memiliki keterbatasan penglihatan perlu karakter

anak tunanetra dalam upaya memotivasi dirinya dalam proses pembelajaran.

Psikologi anak tunanetra harus ditumbuhkan dari respon lingkungan yang

membedakan kepercayaan diri dari intern kejiwaan masing-masing anak.

Begitupula perilaku sehat yang dilakukan anak tunanetra juga harus diajarkan

sedini mungkin supaya dalam kehidupan sehari-hari mengenal hidup sehat dan

mengerti kebersihan lingkungan maupun diri sendiri. Suasana selama

pembelajaran juga perlu ditumbuhkan dengan kondisi anak tunanetra yang

gembira untuk membuat suasana belajar lebih kondusif. Sedangkan sikap kritis

terhadap anak tunanetra juga ditumbuhkan sebagai modal berupa perilaku dan

sikap mengkritisi lingkungan yang berusaha dikenalnya.
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BAB 6 . SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil laporan pelaksanaan penelitian pembentukan nilai-

nilai karakter anak-anak tunanetra melalui pembelajaran tematik menggunakan

media tanah liat (Studi kasus: Pendidikan Siswa SDLB-A Negeri Semarang) para

guru SDLB-A Negeri Semarang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan

yang berinovasi tentang model pembelajaran siswa tunanetra dalam bentuk

kemampuan menentukan metode serta media pembelajaran. Pelaksanaan

pembelajaran untuk siswa SDLB-A Negeri di Semarang harus disesuaikan dengan

tingkat penglihatan (kekurangan penglihatan) yang diberikan benda secara nyata

yang berfungsi sebagai alat peraga sebelum memberikan pembelajaran secara

abstrak. Karakter yang terdapat pada siswa SDLB-A lebih dominan pada rasa

ingin tahu sehingga melontarkan pertanyaan kritis dengan menghargai pendapat

orang lain, dan dilakukan dengan kerja keras meski mempunyai kemampuan

dalam memvisualiasasikan benda di sekitar hanya berdasarkan instruksi guru.

6.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah

Perlu adanya pelatihan-pelatihan model pembelajaran untuk guru-guru SDLB-A

Negeri di Semarang mengenai pemahaman dan penguasaan metode serta media

pembelajaran peserta didiknya. Untuk selanjutnya dapat diteliti lebih lanjut

disiplin keilmuan yang lain sehingga terjadi proses pembelajaran yang kontinyu

dengan tujuan meningkatkan pembelajaran siswa SDLB-A Negeri di Semarang.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita acara laporan kemajuan tahap 1

42



Lampiran 2. Berita acara penggunaan dana
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Lampiran 3. Surat pernyataan laporan dosen pemula
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Lampiran 4. Surat pernyataan penggunaan dana
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Lampiran 5. Surat ijin penelitian
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Lampiran 6. Surat tugas 1
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Lampiran 7. Surat tugas 2
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Lampiran 8. Surat tugas 3
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Lampiran 9. Daftar hadir 1
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Lampiran 10. Daftar hadi r 2
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Lampiran 11. Contoh Instrumen Nilai Karakter yang Diberikan Guru
SDLB-A Negeri di Semarang
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Lampiran 12. Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya

IDENTITAS KETUA PENELITI
Nama : Khamdun, S.Pd, M.Pd.
NIDN : 0612047001
NIP/NIS : 0610701000001219
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 12 April 1970
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Perguruan Tinggi : Universitas Muria Kudus (UMK)
Alamat : Gondangmanis, Bae, Kudus,   PO.BOX 53,

Telp. (0291)438229, Fax. (0291) 437198
Alamat Rumah : Jl. Badong Tenggeles Rt 04/Rw 01

Kecamatan Mejobo, Kudus
Nomor HP : 085865720182
E-mail : wrkudoro6@yahoo.co.id

RIWAYAT  PENDIDIKAN

Tahun Masuk-
Lulus

Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan/Bidang Studi

1999-2000 Strata 1 Universitas Negeri
Semarang

MIPA/Fisika

2009-2010 Strata 2 Universitas Sebelas
Maret Surakarta

Sains/Fisika

PENGALAMAN PEKERJAAN

Tahun Pekerjaan Instansi
1993-
2010

Guru IPA SMK Ma’arif Kudus

2010-
sekarang

Dosen Tetap Yayasan UMK Universitas Muria
Kudus

PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun Pelatihan Penyelenggara
2010 Implementasi MBS disekolah Dasar Prodi PGSD UMK

Kudus
2010 Loka karya Proses Pembelajaran dan

Pelatihan Bahan Ajar
UMK Kudus

2010 Penulisan Karya Ilmiah dan Pengelolahan
Jurnal Ilmiah

UMK Kudus
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2010 Worskshop KBK UMK Kudus
2011 Strategi Publik Ilmiah Hasil Penelitian UNNES Semarang
2011 Pelatihan Seni Baca Puisi Siswa SD

Kampung English Desa Temulus
UMK Kudus

2011 Karya Ilmiah Sebagai Sarana Peningkatan
Keprofisionalan Guru SD

Prodi PGSD UMK
Kudus

2011 Kelompok Studi Budaya Bahasa dan
Pendidikan

FKIP UMK Kudus

2011 Penyusunan RPKPS bagi Dosen UMK UMK Kudus
2011 Pendidikan Integritas Langkah untuk

Membangun Karakter Bangsa
UNIKA Soegijapranata
Semarang

2011 Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu
Perguruan Tinggi dan Audit Mutu Internal

UMK Kudus

2011 Tim Auditor dalam rangka pelatian AMI
standar pembiayaan,sarana dan prasarana
serta sistim informasi

UMK Kudus

2011 Pelatihan Seni baca puisi siswa SD
Kampung English Desa Temulus

Kampung English
Temulus

2012 Pelatihan Jarimatika untuk MI Wasilatut
taqwa Tenggeles ( Kelas 3 )

MI Wasilatut taqwa
Tenggeles

2012 Pelatian E-Learning UMK Kudus
2013 Pelatihan Pendidikan Nilai-Nilai Karakter

pada siswa SD 1 Karang bener
SDN 1 Karang bener

2013 Pelatihan Jarimatika untuk MI Wasilatut
taqwa Tenggeles ( Kelas 4 )

MI Wasilatut taqwa
Tenggeles

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan Institusi Tahun … s.d.
….

Ka. Laboratorium Prodi PGSD FKIP UMK 2010-2012
Ka.Lab0oratorium Prodi PGSD FKIP UMK 2012-2013

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah
Jenjang

Institusi/Jurusan/Program Tahun …
s.d. ….

Pendidikan
Lingkungan Hidup

S 1 Prodi PGSD FKIP UMK 2010-2011

Pendidikan Sains S 1 Prodi PGSD FKIP UMK 2010-2011
Pendidikan Anak
Berkebutuhan Khusus

S 1 Prodi PGSD FKIP UMK 2010-2011

Pembelajaran Sains
SD

S 1 Prodi PGSD FKIP UMK 2011 –
2012

Konsep SainsSD S 1 Prodi PGSD FKIP UMK 2011 –
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2012
Sistematika
Pendidikan

S 1 Prodi PGSD FKIP UMK 2011 –
2012

Media Pembelajaran
SD

S 1 Prodi PGSD FKIP UMK 2011 –
2012

Pengembangan
Pembelajaran Sains
SD

S 1 Prodi PGSD FKIP UMK 2012 –
2013

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA

Tahun Pembimbingan/Pembinaan
2010 –
sekarang

Dosen Wali

2010 – 2011 Pendampingan Penelitian Tindakan Kelas Guru SD UPT Dinas
Pendidikan Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati

2011 -2012 Pembimbing PPLNonKeguruan Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

2011-2012 Pembimbing PPL NonKeguruan ke Universitas
NegeriYogjakarta

2011-2012 Pembimbing PPL ke SDN 4 Jekulo
Pembimbing PPL ke SDN 1 Hadipolo
Pembimbing PPL ke SDN 1 Karang bener
Pembimbing PPL ke SDN 1 Ngembal Rejo

2011-2012 Pembembing KKN Desa Tanjung Rejo
Pembimbing KKN Desa Jekulo

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun Judul Penelitian Jabatan Sumber Dana
2011 Pembelajaran Fisika Melalui Inkuiri

Terbimbing dengan Metode
Eksperimen dan Demonstrasi di
tinjau dari Kemampuan Awal dan
Perhatian Siswa

Tunggal Mandiri
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KARYA TULIS ILMIAH
Buku dan Jurnal Ilmiah

Tahun Judul Penerbit
2012 Pengembangan Pembelajaran Sains

(Buku)
Prodi PGSD FKIP UMK

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara
2012 Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS)
Prodi PGSD FKIP
UMK

KEGIATAN PROFESIONAL SEBAGAI NARASUMBER

Tahun Kegiatan
2012 Pelatihan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Tematik untuk guru

SDN 1 Karangbener

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Organisasi Jabatan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula.

Kudus, Desember 2013
Dosen Ybs

(Khamdun, S.Pd, M.Pd.)
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Anggota Peneliti (1)
Nama : Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd.
NIDN : 0619097803
Jabatan Funsional : -
Jenis Kelamin : Pria
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 19 September 1978
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Perguruan Tinggi : Universitas Muria Kudus (UMK)
Alamat : Gondangmanis, Bae, Kudus,   PO.BOX 53,

Telp. (0291)438229, Fax. (0291) 437198
Alamat Rumah : Jl. Candi Pawon Selatan VIII/35 Rt.02 Rw.

I Kalipancur, Ngalian Semarang
Nomor HP : 085741816321
E-mail : fajrienur@rocketmail.com

RIWAYAT  PENDIDIKAN

Tahun Masuk-
Lulus

Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan/Bidang Studi

1998-2005 Strata 1 Universitas Negeri
Semarang

Pendidikan Seni Rupa

2010-2012 Strata 2 Universitas Negeri
Semarang

Pendidikan Seni

PENGALAMAN PEKERJAAN

Tahun Pelatihan Penyelenggara
1998-
2003

Pelatih Menggambar Anak Independen

2005-
2007

Guru Seni Budaya SMP 1 Muhammadiyah
Semarang

Dikdasmen
Muhammadiyah
Semarang

2005-
2007

Guru Seni Budaya SMA 1 Muhammadiyah
Semarang

Dikdasmen
Muhammadiyah
Semarang

2005-
2012

Guru Non PNS di SMA Negeri 6 Semarang SMA 6 Semarang

2012-
sekarang

Dosen Tetap Universitas Muria Kudus Universitas Muria
Kudus
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PENGAMPU MATA KULIAH DI UNIVERSITAS

Mata Kuliah Jenjang Institusi/Jurusan/Program Tahun
Filsafat dan Nilai
Budaya Pendidikan

S1 PGSD FKIP UMK 2011/2012

Pengembangan
Pendidikan Seni

S1 PGSD FKIP UMK 2012/2013

Pembelajaran Seni
Rupa

S1 PGSD FKIP UMK 2012/2013

Pembelajaran Seni
Musik

S1 PGSD FKIP UMK 2012/2013

PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun Judul Penelitian Jabatan Sumber Dana Jumlah(Juta Rp)
2012 Penggunaan Gambar Ilustrasi untuk

Menumbuhkan Nilai-Nilai Sosial
pada Pembelajaran IPS Kelas I
(Penelitian Dilakukan di SD I
Purwosari Kecamatan Kota
Kabupaten Kudus)

Anggota APBU
Universitas
Muria Kudus

Rp. 4.500.000,-

2013 Peningkatan Keterampilan
Membaca Puisi Melalui Media
Audio Visual (Penelitian Tindakan
Kelas 5 di SD Bulucangkring
Kecamatan Jekulo Kudus)

Anggota APBU
Universitas
Muria Kudus

Rp. 4.500.000,-

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara
2012 Seminar Regional Peningkatan Kompetensi

Kepribadian Guru SD Berbasis Humanis
PGSD FKIP UMK

2012 Peningkatan Kualitas Guru SD melalui
Penelitian Tindakan Kelas

PGSD FKIP UMK

2012 Seminar Implementasi Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar

PGSD FKIP UMK

2013 Seminar Nasional Peranan Guru Profesional Dan
Berkarakter Dalam Pembangunan Sumber Daya
Manusia di Era Global"

PGSD FKIP UMK

KEGIATAN PROFESIONAL SEBAGAI NARASUMBER
Tahun Kegiatan Judul Artikel Penyelenggara
2013 Narasumber  Seminar

Nasional “ Penguatan
jatidiri Bangsa Melalui
Peningkatan Kompetensi
Bahasa Dan Sastra

Media
Pertunjukan
Wayang Untuk
Menumbuhkan
karakter Bangsa

Pascasarjana
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta

2013 Seminar Nasional Peranan Profesional Guru FKIP Universitas Muria
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Guru Profesional Dan
Berkarakter Dalam
Pembangunan Sumber
Daya Manusia di Era
Global"

SD dalam
Eksistensi

Pendidikan Seni

Kudus

KEGIATAN PROFESIONAL DALAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Tahun Kegiatan Sumber Jumlah(Juta Rp)
2012 Pelatihan Pembuatan Media Tematik

Untuk Guru Sekolah Dasar Kelas I
Gugus III Karanganyar Demak

APBU UMK Rp. 1.500.000,-

2013 Juri Lomba Menggambar Festival
Pendidikan HIMA FKIP UMK

- -

2013 Juri Lomba Seni Poster Festival
Pendidikan HIMA FKIP UMK

- -

2013 Juri Lomba Mendongeng  PGSD UMK - -

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Organisasi Jabatan

2012 – sekarang ISPI Anggota

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula.

Kudus, Maret 2013
Dosen Ybs

(Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd.)
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Anggota Peneliti (2)
Nama : Imaniar Purbasari, M.Pd.
NIDN : 0619128801
Jabatan Funsional : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 19 Desesmber 1988
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Perguruan Tinggi : Universitas Muria Kudus (UMK)
Alamat : Gondangmanis, Bae, Kudus,    PO.BOX

53, Telp. (0291)438229, Fax. (0291) 437198
Alamat Rumah : Jl. Kiangkat I RT 03 RW 04 Rendeng

Kudus 59311
Nomor HP : 085867499297
E-mail : imaniar_purbasari@yahoo.com

RIWAYAT  PENDIDIKAN

Tahun Masuk –
Lulus

Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan/Bidang Studi

2006-2010 Strata 1 Universitas Sebelas
Maret Surakarta

Pendidikan Sejarah

2010-2012 Strata 2 Universitas Sebelas
Maret Surakarta

Pendidikan Sejarah

PENGALAMAN PEKERJAAN

Tahun Pelatihan Penyelenggara
2010-
2012

Staff Adminstrasi Program Pascasarjana
Universitas Sebelas
Maret Surakarta

2012 Dosen Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Pacitan
2012-
sekarang

Dosen Tetap Universitas Muria Kudus UMK

PENGAMPU MATA KULIAH DI UNIVERSITAS

Mata Kuliah Jenjang Institusi/Jurusan/Program Tahun
Sejarah dan Sistem
Pendidikan

S1 PGSD FKIP UMK 2011/2012

Konsep IPS S1 PGSD FKIP UMK 2012/2013

62



PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun Judul Penelitian Jabatan Sumber Dana Jumlah(Juta Rp)
2012 Penggunaan Gambar Ilustrasi untuk

Menumbuhkan Nilai-Nilai Sosial
pada Pembelajaran IPS Kelas I
(Penelitian Dilakukan di SD I
Purwosari Kecamatan Kota
Kabupaten Kudus)

Anggota APBU
Universitas
Muria Kudus

Rp. 4.500.000,-

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara
2012 Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains

Terpadu Bervisi SETS “Visi Sets Dalam
Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia”

ICSI SETS Indonesia

2012 Seminar Nasional Meningkatkan Solidaritas
dan Integritas Pemuda Menuju Indonesia
yang Bermartabat

Universitas Sebelas
Maret Surakarta

2012 Seminar Nasional Implementasi Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar

PGSD FKIP UMK

2012 Workshop Pengembangan FKIP UMK FKIP UMK
2012 Seminar Nasional Merajut Generasi Emas

Indonesia
FKIP UMK

2012 Seminar Internasional Social Studies and
Economic Education in Free Trade Era

UNESA

2013 Seminar Nasional Peranan Guru Profesional
Dan Berkarakter Dalam Pembangunan
Sumber Daya Manusia di Era Global"

FKIP PGSD UMK

KEGIATAN PROFESIONAL SEBAGAI NARASUMBER
Tahun Kegiatan Judul Arrtikel Ilmiah Penyelenggara
2012 Seminar Nasional

Sains dan Pendidikan
Sains Terpadu
Bervisi SETS “Visi
Sets Dalam
Meningkatkan
Kualitas Manusia
Indonesia”

Pembelajaran IPS
Sejarah Berwawasan
SETS

ICSI SETS Indonesia

2012 Seminar Internasional
Social Studies and
Economic Education in
Free Trade Era

Free Trade: Learn from
the Glory of Sriwijaya
Kingdom of
International Trade

UNESA

2013 Seminar Nasional
Peranan Guru
Profesional Dan

Kompetensi Pribadi
Guru SD dalam

Pembelajaran IPS

FKIP PGSD
Universitas Muria

Kudus
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Berkarakter Dalam
Pembangunan
Sumber Daya
Manusia di Era
Global"

Melalui Pendidikan
Etika di Era Global

KEGIATAN PROFESIONAL DALAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Tahun Kegiatan Sumber Dana Jumlah (Juta
Rp)

2012 Pelatihan Pembuatan Media
Tematik Untuk Guru Sekolah
Dasar Kelas I Gugus III
Karanganyar Demak

APBU UMK Rp. 1.500.000,-

2013 Juri Lomba Menggambar Festival
Pendidikan HIMA FKIP UMK

- -

2013 Juri Lomba Presentasi Festival
Pendidikan HIMA FKIP UMK

- -

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun Organisasi Jabatan

2012 – sekarang ISPI Anggota
2012 – sekarang ASPENSI Anggota

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula.

Kudus, Maret 2013
Dosen Ybs

(Imaniar Purbasari, M. Pd.)
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Lampiran 13. Publikasi Ilmiah dalam Seminar Internasional
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Lampiran 14. Surat Keterangan Tentang Ijin Penelitian
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Lampiran 15. Foto kegiatan penelitian dosen muda

Guru SDLB-A Negeri di Semarang menunjukkan hasil karya dalam pelatihan bersama

Foto bersama dengan guru pembimbing dan siswa SDLB-A Negeri di Semarang
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Peneliti mempresentasikan dalam pelatihan kepada guru SDLB-A di Semarang

Pemberian kenang-kenangan kepada pihak SDLB-A Negeri di Semarang
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Lampiran 16. Surat Keterangan Tentang Publikasi Jurnal
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Lampiran 17. Surat Pernyataan  dan Berita Acara
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Lampiran 18. Surat Pernyataan Penyerahan Laporan Akhir Penggunaan Dana
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